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Resumo: A recorrência da palavra conflito em minhas anotações e suas variações

em expressões, como “é muita desunião” e “não têm mais paz”, são o ponto de

partida desse ensaio realizado entre as famílias tupi  guarani  da T.I.  Piaçaguera,

litoral sul de São Paulo. A cada retorno a campo contavam-me que “aconteceram

muitas  mudanças”,  elencando,  por vezes,  para onde tinha ido cada parente.  Tal

comentário  mostra  meu  interesse  em  encontrar  determinadas  pessoas,  mas

também aponta para o movimento,  o  incessante descompor e compor coletivos.

Vale mencionar que os conflitos – que sintetizam a ideia de ruptura, e consequente

reorganização  das  relações  –  longe  de  serem considerados  de  modo negativo,

como um mal degenerador da “sociedade”, são tidos como produtores desta. Tendo

isto em vista, interessa-me discutir os usos dos etnônimos. Os Tupi Guarani não

aceitaram  um  nome  imposto  de  fora,  por  pesquisadores  ou  outros  coletivos

indígenas, mas trataram de ensinar aos não indígenas que são Tupi Guarani. São

Tupi e Guarani – não uma coisa ou outra – o que desloca o problema de “quem” ou
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“o que é” Tupi Guarani, para os modos como as categorias são construídas em relação.

Além disso, seguindo as reflexões nativas, o etnônimo revela a mistura (Tupi e Guarani)

em detrimento da pureza (Tupi ou Guarani), o que entendo como uma tradução para os

não indígenas do pensamento ameríndio. “Tupi Guarani” não se enquadra no ideal étnico

de unidade coesa, mas indica a junção de dois. O nome expressa antes a multiplicidade

do que a unidade.

Palavras-chave: Tupi Guarani, mistura, etnônimos, conflito.

A recorrência  da  palavra  conflito  em  minhas  anotações  e  suas  variações  em

expressões, como “é muita desunião” e “não têm mais paz”, foram o ponto de partida de

minha tese de doutorado realizada junto a famílias tupi guarani da T.I. Piaçaguera, litoral

sul  de  São  Paulo.  A cada  retorno  a  campo  contavam-me  que  “aconteceram  muitas

mudanças”,  elencando,  por  vezes,  para  onde  tinha  ido  cada  parente.  Tal  comentário

mostra meu interesse em encontrar determinadas pessoas, mas também aponta para o

movimento,  o  incessante  descompor  e  compor  de  coletivos.  Vale  mencionar  que  os

conflitos – que sintetizam a ideia de ruptura, e consequente reorganização das relações –

longe  de  serem  considerados  de  modo  negativo,  como  um  mal  degenerador  da

“sociedade”, são antes produtores desta. Tendo isto em vista, neste ensaio, interessa-me

discutir os usos dos etnônimos. As famílias tupi guarani não aceitaram um nome imposto

de fora, por pesquisadores ou outros coletivos indígenas, mas trataram de ensinar aos

não indígenas que são Tupi Guarani. Os usos dos etnônimos apontam tanto para o modo

como tais categorias são construídas em relação, mas também expressam o pensamento

ameríndio. “Tupi Guarani” não se enquadra no ideal étnico de unidade coesa, mas indica

a junção de dois: “Tupi” e “Guarani”, expressa antes a multiplicidade do que a unidade. 

A discussão  sobre  os  etnônimos  não é  nova  na antropologia.  Denise  Grupioni

menciona que, em geral, as teses iniciam com fórmula “o termo X é a designação oficial

daqueles que se autodesignam Y” (2009: 17)1, de modo a evidenciar que a preocupação

com os nomes, por vezes, não passa das primeiras páginas das monografias2. Viveiros de

1  Um exemplo apontado pela autora é o da tese de Schuler que escreve: “Usa-se aqui o nome ‘Waiwai’
no sentido que lhe dão os índios que se identificam e são identificados atualmente por ele, ou seja,
sabendo-se que ele não corresponde a uma única unidade étnica substancial que exista em si, mas sim
a uma invenção motivada tanto por projetos políticos quanto intelectuais” (Schuler apud Grupioni, 2009:
09). Para um bom balanço da literatura antropológica acerca dos etnônimos ver o texto mencionado de
Grupioni (2009).

2  É o que nos lembra Saez (2002): “Trata-se de desfazer alguns equívocos (grupos diversos subsumidos
sob um único rótulo, extensão abusiva de um etnônimo local, homonímias), e algumas malfeitorias –
como o uso de etnônimos de significado paródico ou derrogatório,  criados por homens brancos ou
outros inimigos (nomes que significam ‘macacos’ ou ‘canibais’ ou ‘gente de língua presa’).  Trata-se
também, em muitos casos, de identificar o nome verdadeiro do grupo – na maior parte das vezes, um
termo que significa algo assim como ‘os homens’ ou ‘gente verdadeira’, ou assim por diante – ou pelo



Castro (1996) já problematizava os etnônimos usados nos textos acadêmicos, que eram

antes nomes dados por outros povos do que autodesignações, e as categorias nativas

que variavam contextualmente de modo a incluir desde a parentela próxima até todos os

humanos, ou seres dotados de consciência3.

Eis  um  ponto  chave  para  este  ensaio:  a  conjunção  de  um  coletivo  com

características  étnicas  existe  em  certos  momentos,  por  exemplo,  na  relação  com  o

Estado4. Contudo, nas palavras de Grupioni “não é nem um estado imutável, nem um

destino inevitável, mas a forma estrutural de um processo que se dá de acordo com a

configuração das relações em jogo em cada circunstância” (2009: 21). Segundo a autora,

os  nomes e  apelidos  pelos  quais  um grupo  se  reconhece  possibilita  acessarmos  os

modos nativos de diferenciação (op. cit.: 1)5. 

Taylor, em “A Invenção dos Jívaro”, aponta a necessidade de abordar os processos

de criação das etnias como um “dever de cortesia e higiene científica” (1985: 278). Os

Jívaro  foram  construídos  a  partir  da  percepção  ocidental  na  qual  se  enfatiza  uma

homogeneidade  da  etnia  que  mascara  a  contínua  diferenciação  explicitada  pelos

conjuntos dialetais e a guerra. (1985: 03). Cabe aqui uma aproximação com os coletivos

Guarani: para estes, os etnônimos também foram forjados a partir das similaridades –

culturais e linguísticas (Schaden,  1962) –,  que produziram unidades-estáveis  que não

condizem com os movimentos de disjunção e conjunção de coletivos que dão o tom da

vida social e no qual os usos dos nomes estão inseridos. Assim, a classificação proposta

menos de estabelecer algumas convenções quanto ao nome do grupo. Com isto, uma vez a missão
cumprida, pode-se passar a temas mais substanciais”. (op. cit.: 37). Recentemente o autor publicou um
artigo em que convida pesquisadores a refletir sobe os etnônimos: “por serem ‘apenas nomes’, esses
termos podem ser um fio condutor de pesquisas etnológicas menos presas às categorias sociológicas
clássicas” (2013: 5), podem, então, informar sobre o modo de organização ameríndia.

3 Cito uma passagem do autor: “(...) as categorias indígenas de identidade coletiva têm aquela enorme
variabilidade contextual de escopo característica dos pronomes, marcando contrastivamente desde a
parentela imediata de um Ego até todos os humanos, ou mesmo todos os seres dotados de consciência;
sua coagulação como ‘etnônimo’ parece ser, em larga medida, um artefato produzido no contexto da
interação com o etnógrafo. Não é tampouco por acaso que a maioria dos etnônimos ameríndios que
passaram à literatura não são autodesignações, mas nomes (frequentemente pejorativos) conferidos por
outros povos: a objetivação etnonímica incide primordialmente sobre os outros, não sobre quem está em
posição de sujeito.  Os etnônimos são nomes de terceiros,  pertencem à categoria  do “eles”,  não à
categoria do “nós”. (Viveiros de Castro, 1996: 125).

4  Ver o trabalho de Gallois (2007) que apresenta o modo como surge um “nós wajãpi” no contexto da
demarcação da TI e das relações com o Estado. 

5  Para mais uma problematização sobre o uso dos nomes, ver a tese de Sztutman (2012). O autor
aponta que a imensa variação de nomes presente na literatura sobre os antigos Tupi, não sendo uma
questão de incoerência das fontes, diz antes sobre a própria inconstância das identidades dos coletivos
descritos e da incessante redefinição de alianças – e,  portanto,  dos blocos por  elas compostos.  A
variedade dos nomes diz sobre um mundo em que o princípio estruturante é a inimizade. Segundo
Sztutman,  “o  que  separava,  no  litoral  sudeste,  Tupiniquim  e  Tupinambá;  na  Guanabara,  Tamoio  e
Tememinó; no Pernambuco, Potiguar e Tabajara; ou ainda, no Maranhão, Tupinambá e Tabajara, era
sempre uma relação de inimizade” (op. cit.: 147). Assim, os conceitos de “etnia” ou “tribo” não condiziam
com a realidade ameríndia de agrupamentos contextuais e cujos nomes não implicavam processos
identitários.  



por Schaden, em que os povos Guarani  no Estado de São Paulo são dos subgrupos

Mbya e Nhandéva (ou Xiripá)6, não é o ponto de partida deste ensaio. 

Para o caso Tupi Guarani, este etnônimo e os discursos sobre sua conformação

tanto correspondem, na relação com o Estado e as políticas públicas, ao lugar da etnia –

apresentando-se como “unidade”, “cultura”, por exemplo – como, por outro lado, traduz

aos não indígenas algo  do mundo ameríndio.  Assim,  é interessante  problematizar  os

nomes em diferentes  contextos relacionais.  Da questão da categoria  étnica,  que fixa,

territorializa,  estabiliza  coletivos,  mas  que  em  Piaçaguera  parece  conter  traduções,

conformar, a partir da necessidade imposta de possuírem um nome, o modo como se

pensam no mundo. Abordo, então, os nomes como modos de (re)colocar as diferenças,

diagnóstico do movimento de desfazer e refazer coletivos.

Em  minhas  primeiras  visitas  à  TI,  durante  o  trabalho  para  os  estudos

complementares para a demarcação da TI7,  a conformação do etnônimo era tema de

minhas indagações. No relatório precisávamos justificar a ocupação territorial e situar a

aldeia na rede de relações que envolviam outras aldeias, e assim, as perguntas também

focavam a etnia e os locais onde estavam seus parentes. Seguia, então, os discursos que

explicavam como o etnônimo havia surgido a partir de casamentos entre famílias Guarani

e Tupi. Como exemplo, cito as falas de Guaíra e Amâncio:

Guaíra: Sou Tupi Guarani porque meu pai é Tupi e minha mãe que é
Guarani.  É uma etnia,  duas mistura.  Mas o Guarani,  ele tem um
pouquinho de diferença sobre o nosso idioma. Nós o Tupi Guarani é
mais  chegado  ao  branco,  assim  a  pronúncia,  porque  quando  foi
descoberto  aqui  a  área,  então  eles  viram  que  só  tinha  Tupi,
Tupinambá, Tupiniquim, tudo da etnia do Tupi, né? Mas depois veio
o Guarani, mas não era daqui o Guarani, o Guarani é lá do Paraná,
lá  do  outro  lugar,  vierem  pra  cá,  se  acamparam,  aí  misturou,
começou a misturar, aí ficou Tupi Guarani. Então no meu caso, por
exemplo, eu sou Tupi e Guarani, porque eu pai é Tupi e minha mãe
é Guarani. E já vem dos antigos porque minha avó era Guarani e

6  Sobre nhandéva, Nimuendaju apontou que: “Quando os Guarani em sua língua se referem a si próprios
como povo ou como horda, empregam a expressão nhandéva, no caso de se incluir a pessoa a que se
fala, e oréva, quando a pessoa a que se fala é de outra tribo. Uma e outra coisa significam ‘nossa gente’
(...)”(1987: 6). O autor enfatiza os usos relacionais das categorias. Sobre classificação proposta para os
povos Guarani, Ladeira escreve: “os Guarani não se auto-identificam com essas denominações, embora
passem a adotá-las, sobretudo nas suas relações com os brancos” (2008: 55). A autora, no inicio dos
anos 80, já nos mostrava que os usos dos etnônimos borravam a fixidez classificatória, segundo ela,
muitos  dos  Guarani  classificados como Nhandéva  do litoral  sul  paulista  se  autodenominavam Tupi
Guarani  (1984).  Em  trabalho  posterior  menciona  que  Xiripá  é  a  designação  da  qual  fazem  uso,
principalmente  os  Mbya,  quando  se  referem ao  outro  grupo  guarani  do  litoral  (2008).  Além disso,
pesquisadores dos coletivos guarani tendem, atualmente, antes a problematizar tal classificação do que
em reiterá-la, ver, por exemplo, Pimentel (2012) e Pierre (2013). 

7  Para concluir convenientemente o processo de demarcação territorial da TI Piaçaguera, a FUNAI, no
ano  de  2008,  encarrega  uma  equipe  técnica  formada  por  colaboradores  para  realizar  estudos
complementares  sobre  a  T.I.  Participei  desta  equipe,  junto  da  historiadora  Sônia  Rodrigues  e  da
antropóloga Amanda Danaga, sob coordenação do Prof. Dr. Edmundo Peggion.



meu avô era Tupi, entendeu? 

Guaíra  apresentou  os  processos  de  casamentos  que  deram  origem  aos  Tupi

Guarani,  o  que  aparece  na  ideia  de  que  “se  acamparam,  aí  misturou,  começou  a

misturar”.  Casamentos ocorrem entre aqueles que convivem, que estão  perto,  em um

processo que, em geral, se efetiva com o nascimento dos filhos. Aqui, a ideia de mistura

indica tais casamentos com geração de filhos. 

Amâncio:  Nós somos Tupi  Guarani...  Mas,  enfim,  porque hoje  os
Tupi já tão casado com Guarani também. Não só com Guarani, mas
com pessoas brancas também, tem já várias misturas, nós já viemos
de mistura. [...] Então, nós temos várias misturas, nós temos o Tupi,
o Guarani, Kaingang, Kaiowá, até a mistura de negros, porque meu
vô e minha vó, da parte do meu pai, eles eram negros. Mas assim, é
índio. 

Nessas  falas,  a  mistura é  positivada  em  detrimento  da  ideia  de  pureza –  e,

portanto, de qualquer unidade com fronteiras definidas – que, em geral, está vinculada

aos etnônimos8. Se minha pergunta inicial era sobre a conformação étnica, as respostas

extrapolavam a questão,  lançando luz  às preocupações caras  aos meus informantes,

quais sejam, os casamentos e a domesticação do cônjuge, a geração de crianças e a

mistura aí  implícita9.  O  que  desejo  enfatizar  aqui,  para  além  do  debate  sobre  os

casamentos ideais, é que a mistura aparece como um dado10.    

Durante os estudos complementares para a FUNAI, pude conhecer aldeias em que

viviam parentes das famílias de Piaçaguera. Visitei-as em companhia de Pitotó, que nos

auxiliava a pesquisa. Na T.I. Itaoca, município de Mongaguá, perguntei a Paulino, primo

de Pitotó e cacique da aldeia, sobre o etnônimo Tupi Guarani:

Paulino: Então, têm uns que falam Tupi Guarani e têm outros que
falam Tupi. Igual, no caso do Pitotó, é o pai Tupi e a mãe Guarani,

8  Como vimos a partir de Taylor (1985) a unidade pressuposta pelo etnônimo mascara a diferenciação
explicitada por outros mecanismos. Apesar dos esforços e problematizações dos antropólogos que cito
no início deste tópico, em geral, nas relações com o Estado e políticas de valorização da “cultura”, cada
povo indígena possui um nome, uma cultura, uma língua.  

9  Os casamentos eram discutidos, inclusive, em reuniões da comunidade. Na aldeia Piaçaguera, certa
vez, discutiam os casamentos com brancos e a mistura, consideravam que podiam acabar, isto é, que
podiam virar brancos. Se continuarem casando com brancos, “daqui a pouquinho mesmo não tem mais
aldeia”,  disse  Catarina.  No  mundo de ontologias  fluídas  (Viveiros  de  Castro,  2002;  Lima,  2005),  é
possível tanto domesticar parentes, como perdê-los. Como disse Viveiros de Castro “esse é um discurso
comum em muitas comunidades indígenas: ‘nós estamos virando branco’, ‘os índios estão acabando’. O
que parece, entretanto, é que não se acaba nunca de virar branco; e que os índios não acabam de
acabar; é preciso continuar a ser índio para poder se continuar a virar branco” (2006: 11).

10  Penso que o pressuposto do mundo Tupi Guarani seja a mistura, a necessidade de dois – Tupi e
Guarani – para formar uma unidade, ou, em outras palavras, as unidades são instáveis porque contém a
dualidade. Tenho por base a discussão desenvolvida por Lévi-Strauss em História de Lince (1993) e os
trabalhos por ele influenciado de Perrone-Moisés (2006, 2012) e Sztutman (2012, 2012a). 



não  é?  Têm uns  que  não  tem ninguém dentro  da  família  que  é
Guarani,  só  Tupi.  Então,  têm uns  que falam:  “Eu  sou Tupi”,  têm
outros que falam: “Eu sou Tupi Guarani”.

Paulino contou-nos que era Tupi Guarani, mas assim que o deixamos, Pitotó disse

que ficou surpreso: antes, Paulino dizia que era só Tupi. As classificações Guarani, Tupi

ou Tupi Guarani variavam, por vezes a mesma pessoa mudava de classificação11. 

Entreguei cópias da dissertação que produzi para alguns amigos na TI. Uma jovem

professora folheou o texto, leu algumas partes, e fez comentários sobre a questão da

mistura,  citou  o  caso  dos  Tereguá  da  T.I.  Araribá  no  município  de  Avaí,  que  são

descendentes dos Terena e dos Guarani. Os Tereguá são uma etnia, mas ela disse não

achar  certo  “criar  etnia  assim”,  apresentou  críticas  sobre  a  proposição  “mistura  cria

etnias”,  como  se  fosse  necessário  um  cuidado  para  que  isso  não  se  tornasse  algo

interesseiro.  Não era qualquer  mistura  que podia ser  considerada uma etnia,  pensou.

Considerou que seu pai dizia que são Tupi Guarani porque os Tupi e os Guarani casaram.

E contou que alguns parentes dizem que são só Tupi e não Tupi Guarani, mas que “em

todos  os  lugares  falam  que  o  Tupi  acabou”.  Não  acredita,  então,  tais  parentes  que

possam ser apenas Tupi, “eles misturaram também, com branco, com Guarani”, disse. 

A fala  da  professora  nos  mostra  que  os  nomes  devem  ser  legitimados,  estão

sujeitos aos conflitos, alimentando-os na medida em que são usados como argumentos

para a diferenciação. Quando Paulino enfatiza que é Tupi, marca diferença em relação

aos parentes de Piaçaguera. Mas não esqueçamos que nada aqui funciona como um

tratado fixo. É a partir das relações que ora atomizam ora agregam, que nomes, aldeias,

lideranças e  caciques e,  portanto, pessoas singulares e coletivas são construídas. No

caso dos nomes, dependendo do contexto político, a demarcação da TI Piaçaguera, por

exemplo, podiam cristalizar um coletivo Tupi Guarani que ultrapassasse a própria TI e

incluísse o primo Paulino de Itaoca. 

Além disso, a jovem professora fez uma reflexão interessante: como podem ser só

Tupi,  “eles  misturaram também”.   Aqui  Tupi  é  entendido por  ela  como signo de uma

unidade e, por isso, Tupi Guarani, como a conjunção de dois, era considerado como mais

apropriado para designá-los. Se o que os movem são as relações com os outros, se o

centro está fora – como sugere Viveiros de Castro (1986) para a cosmologia tupi guarani

– como poderiam pensar-se puros? Nesse sentido, a mistura era tanto necessária como

11  Sobre a mistura e a fluidez das categorias étnicas, ver o trabalho de Gow entre os Piro do Baixo
Urubamba, que se dizem de sangue misturado e consideram diversos tipos de pessoas, classificando-
as  entre  índios  selvagens,  moradores  da  floresta,  e  civilizados,  polo  dos  brancos  estrangeiros.
Entretanto, tal classificação é flexível: “(…) it is extremely difficult to locate individuals at a single point in
this classification. Not only does a person’s identification change from informant to informant, but it also
changes from context to context” (1991: 88).



fundante do sócios12.  

Apresento a seguir um fragmento da conversa que tive, junto de Pitotó e do grupo

de estudos complementares sobre a T.I., com Hemenegildo, em uma rápida visita à aldeia

do Rio Silveira. Piaçaguera vivia um momento de indecisão sobre a permanência na terra,

o que potencializava os conflitos entre parentes. Havia uma cisão entre parentes que

ajudavam a  FUNAI  e  aqueles  que  negociavam a  saída  da  terra.  Tal  cenário  era  do

conhecimento  dos  parentes  de  outras  aldeias  –  como Hemenegildo  e  Paulino  –  que

também estavam posicionados no conflito, legitimavam ou não a atitude dos parentes de

Piaçaguera e a formação da aldeia. É importante ainda contextualizar que a fala transcrita

tratou-se de um primeiro e breve encontro com Hemenegildo, em que nos interessava

questões sobre a terra de Piaçaguera e o etnônimo Tupi Guarani. 

Hemenegildo: Olha, minha mãe é Guarani. Meu pai era Tupinambá,
que ficou agora no lugar dos Tupi, né? O Tupinambá é o mesmo
Tupi, o Tupiniquim também é o mesmo Tupinambá. Só que na época
tinha muito, tinha muitos índios. Então, na época, como eles tinham
muito, eles dividiam o grupo, então aí eles colocaram de Tupiniquim.
[...]  O  Tupiniquim,  eles  brigavam  na  época,  eles  guerreavam  na
época, mas só que eram os mesmos. Eles brigavam por causa que
na área dos Tupiniquim tinha mais coisa, tinha mais água, tinha mais
caça,  tinha mais  peixe;  e  do  outro  lado  não  tinha  mais.  Aí,  eles
dividiam o território deles. Eles falavam: “Essa aqui é a minha divisa,
daqui pra lá você não passa, e nem nós também passamos na área
de vocês”. Só que eles colocaram limites e nem eles respeitavam.
Aí,  eles  iam caça,  passavam.  Tinha um atrito  entre eles mesmo.
Brigavam entre eles. Era assim na época.

O coletivo Tupi não era um, senão muitos ou pelo menos dois que se dividiram e

que  “brigavam entre  eles”  –  o  que  nos  dá  a  ideia  de  um estado  de  contínua  briga.

Hemenegildo fala do passado tendo em vista o modo como se organizam socialmente no

presente: eram os mesmos que brigavam, mas que ao se dividirem se diferenciavam. Tal

proposição não atesta a continuidade entre passado e presente, vale dizer.  Seguimos

com a  conversa com Hemenegildo.  Perguntamos-lhe  qual  era  a  diferença  entre  Tupi

Guarani e Guarani. 

Hemenegildo: Olha, os Tupi, na época, foi as etnias que brigou muito
com branco. Foram os índios que guerrearam mais com branco. Aí,
na  época,  os  portugueses  conseguiram  levar  uma  índia  lá  pro

12  A partir da análise de narrativas Tiriyó, Grupioni aponta a necessidade do exterior e do lugar da mistura:
“[...] o caminho pelo qual a construção de um ‘nós’ é concebida como viável é o caminho externo às
fronteiras do grupo próprio -yana ou do que chamamos em português de ‘gente’ ou ‘povo’, e é neste
sentido que entre os Tarënho há a infinita busca de um ‘si’ entre ‘outros’, na medida, em que cada -yana,
para garantir sua continuidade enquanto tal precisa ir em busca de gente com quem reunir-se / misturar-
se e assim, reproduzir-se ao longo do tempo” (2009: 76).



território deles, inclusive acho que foi até um chefe português, ele
tinha um filho e ele casou com essa índia. Então foi a etnia que mais
misturou rápido com os Tupi. Depois deles é que vieram os Guarani.
É por isso que os Tupi é bem pouco, porque na época foram tudo
morto. O que escaparam foi as índias que fugiu, fugiu grávida, daí
ganharam nenê,  daí  que  começou  de  novo  voltar.  [...]  E  hoje  tá
aumentando com os Guarani, porque tá misturando com os Guarani.
Então já ficou Tupi Guarani.

 Vimos  acima,  a  partir  das  falas  de  Amâncio  e  Guaíra,  que  a  mistura estava

relacionada  aos  casamentos  com  produção  de  crianças.  Isto  também  apareceu  na

conversa com Hemenegildo, o chefe português levou uma índia para casar com o filho,

assim,  os brancos “foi  a  etnia  que mais  misturou rápido com os Tupi”.  Contudo,  tais

casamentos  não  deram  certo,  visto  que  as  índias  fugiram  grávidas.  Há  na  fala  de

Hemenegildo uma articulação entre os casamentos e as brigas: os Tupi brigaram muito

com os brancos e, eles, os brancos  misturaram rápido com os Tupi.  Os casamentos-

alianças e as brigas-conflitos andam juntos na explicação de Hemenegildo como parece

ocorrer nos casamentos atuais das aldeias da TI13. 

Na aldeia do Rio Silveira os parentes de Pitotó estavam casados com indígenas

guarani. Por isso, na continuidade da conversa com Hemenegildo, ele apontou que não

havia muita diferença entre Tupi Guarani e Guarani, “porque é família”, disse. “Eu mesmo

sou casado com Guarani, daí ela já tem irmão, tem irmã, tem mãe, tem pai... [que moram

na aldeia, perto]”. Morar junto – compartilhar o cotidiano, os jogos de futebol, o trabalho,

as refeições – coloca a possibilidade de casamentos, constrói  parentesco e, portanto,

minimiza  as  diferenças.  Já  na  T.I.  Piaçaguera,  durante  as  festas  em  que  recebiam

parentes de outras aldeias do litoral, reiteravam na forma de brincadeiras as diferenças

para  com  os  ‘Guarani’,  os  outros  indígenas  que  moravam  longe.  Por  exemplo,  as

mulheres,  com frequência,  imitavam o modo guarani  de falar o português,  insinuando

iniciativas  de casamentos  entre  seus  irmão/filhos  e  as  indígenas  guarani  das aldeias

visitantes. Os usos das denominações étnicas nas brincadeiras e conversas sinalizam o

estado  das  relações  entre  parentes,  lançam  luz  aos  conflitos,  aos  processos  de

fragmentação e conjunção de coletivos. 

Assim  como  a  escola,  as  festas  e  a  casa  de  reza,  os  usos  dos  etnônimos

objetificam  relações  entre  parentes,  sendo  também  constituintes  e  constituídos  pela

máquina de relações dos coletivos tupi guarani, guarani ou tupi. Tais usos contextuais e

comprometidos pelo movimento de formação de coletivos (re)colocam um problema para

os etnólogos: Como afinal falar destas pessoas, que nomes usar? Uso o etnônimo Tupi

13  Infelizmente, não tenho tempo de tratar dos casamentos atuais neste paper.



Guarani, pois este tem sido usado e legitimado politicamente nas relações com agentes

do Estado, em políticas públicas e projetos “culturais” pelas pessoas com quem realizo

pesquisa. Contudo, é necessário considerar que estão submersos no mundo ameríndio

em que o dado é a diferenciação, não a estabilização. Para finalizar, quero ressaltar que

as famílias Tupi Guarani não aceitaram um nome imposto de fora, por pesquisadores ou

outros  coletivos  indígenas,  mas trataram de ensinar  aos não indígenas que são Tupi

Guarani. Como vimos nas narrativas, o etnônimo revela a mistura (Tupi  e Guarani) em

detrimento da pureza (Tupi  ou Guarani), que entendo como uma tradução para os não

indígenas do pensamento ameríndio. A presença concomitante de posições antitéticas no

mundo ameríndio, a não fixação em um dos polos – dispersão e concentração –, o eterno

desequilíbrio e a alternância e, desta forma, a ênfase na conjunção “e”, em detrimento da

conjunção “ou” (Perrone-Moisés,  2006),  sendo uma boa fórmula para aproximação ao

mundo  tupi  guarani,  embasa  este  ensaio.  Assim,  penso  que  as  narrativas  sobre  o

etnônimo traduz o modo como se pensam no mundo, o que não se enquadra no ideal

étnico de unidade coesa, mas que indica a junção de dois, Tupi e Guarani, pressupondo a

mistura, em detrimento da pureza ou da unidade. O nome Tupi Guarani expressa antes a

multiplicidade do que a unidade. 
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